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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende MFC 
't Wijkhuis 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 18 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over MFC 't Wijkhuis: 

 

Naar aanleiding van de beantwoording (RV19.0036) van onze schriftelijke vragen heeft de fractie van 

Behoorlijk Bestuur onderstaande vervolgvragen: 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. a. Wat is de meerwaarde om de subsidie van het MFC Texelstroomlaan over te maken naar 

Helder Vastgoed en niet direct op de rekening van het MFC Texelstroomlaan? 

b. Welke afspraken liggen hieraan ten grondslag.| 

Met Helder Vastgoed (destijds Woningstichting Den Helder) en MFC ’t Wijkhuis is de afspraak 

gemaakt om de subsidie via Helder Vastgoed te laten lopen. Op deze manier kan Helder 

Vastgoed de huurpenningen verrekenen met de subsidie.   

 

2. Waarom worden wij voor verdere vragen naar het bestuur van MFC Texelstroomlaan 

verwezen? De gemeente heeft afspraken gemaakt met Helder Vastgoed / MFC. Wij willen 

daarom graag de antwoorden via het college van burgemeester en wethouders ontvangen. 

Wij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden, voor zover ze binnen onze verantwoordelijkheid 

liggen. 

Wij hebben u voor meer informatie naar het bestuur van MFC ’t Wijkhuis verwezen, omdat wij niet 

gaan over de programmering van het MFC. De verwijzing heeft betrekking op ons antwoord dat de 

besturen van de MFC’s zelf verantwoordelijk zijn voor de programmering en de exploitatie. 

 

3. Bedoelt u met verwijzing naar het MFC bestuur dat wij het MFC/Helder Vastgoed 

verantwoording kunnen / moeten vragen over de gang van zaken? 

Zo ja, dan willen wij graag de onderliggende afspraken ontvangen die hierover gemaakt zijn 

met het MFC / Helder Vastgoed. 

Zie ons antwoord onder vraag 2. 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 12 juli 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser 

 

 

secretaris 

Robert Reus 

 

 


